Beste betrokkenen bij Giri Asih,
Na het verdrietige bericht over het overlijden van Theo Mariano de Calouta op 17 april, moeten we u
helaas mededelen dat ook Gert Versendaal is overleden in zijn huis in Bali. Via deze nieuwsbrief –‘Bali
belevenissen’ informeren wij de ontvangers van de Naluri Nieuwsbrief over dit verdrietige bericht.
Het bestuur van Giri Asih Nederland

Gert Versendaal of pak Jerry in zijn geliefde kindertehuis. Gert is inmiddels gecremeerd.

Bali belevenissen – En hoe nu verder

Ontvangen bericht van Hagar Bouwens, oud vrijwilliger en donateur
Een aantal van jullie zullen het al gehoord hebben, maar pak Jerry, Gert, zal niet meer
de oude vertrouwde en fijne Bali belevenissen kunnen schrijven.
Zoals jullie weten is Theo vorig jaar april plotseling overleden. Daarna heeft pak Jerry
veel ups en downs gekend, zoals ook in zijn Balibelevenissen af en toe wel te lezen was.
Vanaf eind november ging het bergafwaarts met hem. Hij werd ziek, belandde half dec
in het ziekenhuis, maar wilde al snel gewoon thuis zijn. Pak Jerry was op, zag het niet
meer zitten om zonder Theo te leven en wilde thuis zijn. Op 31 december 2018 in de
ochtend heeft hij afscheid genomen van het leven. Enorm verdrietig, maar hij heeft zijn
rust nu gevonden om bij Theo te zijn.
Vandaag, 5 januari, is pak Jerry gecremeerd en morgen zal zijn as op ceremoniële wijze
over zee bij Perancak uitgestrooid worden.
Met de kinderen gaat het goed, ze doen hun eigen ding en zijn naar omstandigheden
vrolijk. Vooral de oudere kinderen maken zich wel zorgen over hoe het nu verder gaat
met Panti Asuhan Pohsanten.
Pak Jerry is de laatste weken voor zijn dood bezig geweest om alles rondom Panti
Asuhan Pohsanten veilig te stellen, zeer bewonderingswaardig!
Wij zijn vanuit de stichting en de mensen in en rond Panti Asuhan Pohsanten alle zeilen
aan het bij zetten om een goede doorstart te maken!
We willen jullie dan ook vragen om vertrouwen te houden in ons, in het belang van de
kinderen!
We verwachten begin februari meer te weten en stellen jullie dan zo snel mogelijk op
de hoogte uiteraard.

Voor nu Selamat tahun baru, een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!
Dank jullie wel lieve mensen en tot gauw

FOTO’S GERT
De vele foto’s van Gert, te midden van de leiding en kinderen laten zien dat hij hier een heel mooie tijd heeft gehad.

Groepsfoto is van augustus 2018.

Onze gedachten gaan uit naar iedereen die Gert heeft gekend in Nederland en Indonesië. Wij wensen zijn
familie, vrienden en bekenden ontzettend veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Aangezien de ontwikkelingen zeer snel gegaan zijn, zal het bestuur van Giri Asih op 6 januari bijeen komen
om belangrijke zaken te bespreken. Wij informeren u als er een bijeenkomst o.i.d. georganiseerd wordt.
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